
 

 

 

 

Hallo karateka’s, ouders en vrienden van SKVE 
Na een lekkere zomerstop is het nieuwe karateseizoen weer begonnen, de trainingen weer gestart 
en zijn er zelfs al wedstrijden geweest. Maar er volgt uiteraard nog veel meer. Om jullie op de 
hoogte houden van al het nieuws gaan we per kwartaal een nieuwsbrief publiceren.  

Wedstrijden 
Tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen, de 17e Open West Brabantse Karate 
Kampioenschappen, zijn mooie prijzen binnengehaald bij Kata en Kumite. Zelfs bij onze jongste 
leden zijn er podiumplaatsen behaald. Wij zijn verheugd dat onze wedstrijdgroep aangevuld wordt 
met jongere leden. Daarnaast willen wij de jeugd complimenten geven over hoe goed zij deze 
jongste leden begeleiden. 
Er is tijdens het tweedaagse Open Nederlandse Jeugd Kampioenschap gestreden voor 
podiumplaatsen.  
Op de eerste dag is er eremetaal gewonnen bij Kata en Kumite. Op dag 2 vielen we helaas buiten 
de prijzen. Op beide kampioenschappen is er goed gepresteerd en kunnen wij terugkijken op 
mooie en leerzame momenten.  

Bruiloft Sensei Ronald en Alisa 
Het is jullie vast niet ontgaan dat Sensei Ronald en zijn verloofde Alisa op 19 september in het 
huwelijksbootje zijn gestapt. Als SKVE hebben wij met z’n allen het bruidspaar kunnen verwennen 
met een mooie hotelbon, een prachtige kaart en als kers op de taart een karate gi waar iedereen 
van jong tot oud en van witte bander tot zwarte bander zijn of haar felicitaties kon opschrijven.  

POP-UP trainingsavond 
Op vrijdag 18 oktober om 18.00 uur te Burgersveld 21 wil SKVE 
een open trainingsavond organiseren. Ouders, familie, vrienden en 
kennissen zijn van harte welkom om mee te trainen tijdens deze 
speciale training. Daarnaast zullen er verschillende demonstraties 
gegeven worden. Het zal een leuke oriënterende training worden 
met een druppel zweet en vooral…veel plezier! 
  



 

 

Wedstrijden 
• Banzai Cup 3,4,5 oktober te Berlijn.  

Caitlin, Donna, Jinthe, Timo en Jaïra alvast heel veel succes in de voorbereidingen en 
natuurlijk tijdens de Banzai Cup zelf. 

• Vanencompetitie, 14 oktober te Harderwijk.  

• Nederlands Kampioenschap Karate U21, 23 en 24 november te Zoetermeer 

• Vanencompetitie,14 december te Harderwijk 

• Sittard Cup 21december te Sittard 

Examens 
• Kyu examens, 13 december in eigen dojo. Dus hard trainen! 

• KBN Dan examens, 15 december te Harderwijk.  
Hier zullen de volgende karateka’s aan deelnemen: Sensei Ronald voor zijn 4e Dan, J’aimie 
voor zijn 2e Dan en Donna en Jinthe zullen allebei opgaan voor die felbegeerde 1e Dan. 
Succes. 

En dan verder.... 
Heb je een leuk idee, verhaal of mopje en wil je dit delen, laat het ons dan weten en misschien zie 
je het wel terugkomen in de volgende nieuwsbrief! 

Tot Slot 
Wij willen eenieder, leden, familie en vrienden bedanken voor hun inzet in het afgelopen 
karatejaar. Hierdoor kunnen wij terugkijken op mooie resultaten tijdens wedstrijden, veel steun en 
zeker ook veel plezier zoals tijdens het zomerkamp. In dit nieuwe seizoen willen wij voortborduren 
op het vorig seizoen en op de mooie prestaties die al zo vroeg in het seizoen behaald zijn.  

GO SKVE!! 


